
                   

 

                                      

Spendrups Bryggeri grundades 1897. Vi är ett bryggeri med ett brett sortiment. Engagemanget och passionen är lika stor nu 
som då. För oss är alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. Bland våra varumärken finner du Spendrups Bryggeri, 
Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, Schweppes, Briska, El Coto, Gallo m fl. Familjeföretaget Spendrups är ett svenskt 
och oberoende bryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Vi är idag ca 850 medarbetare och omsätter ca 3,0 
MDKR. I Spendrupskoncernen ingår dotterbolagen Spendrups Vin, Gotlands Bryggeri och Hellefors Bryggeri. 
www.spendrups.se 

 

 

Pressmeddelande 2014-09-25 

 

Spendrups bjuder på ölkavalkad och craft beer från 
London på årets Stockholm Beer & Whisky Festival 
 
Spendrups Bryggeri visar upp bredden av sitt utbud på årets Stockholm Beer & Whiskey 

Festival den 25-27 september och 2-4 oktober. Under festivalen presenterar Spendrups dryga 

100 olika öl varav 15 är nyheter - allt från ljus lager och veteöl till mörkaste IPA. Därtill bjuder 

Spendrups på tio specialbrygder, framtagna enbart för mässans besökare, och hantverksöl från 

sex brittiska mikrobryggerier under parollen ”London Calling”.  
 

Det explosionsartade intresset för öl håller i sig och under årets ölfestival presenterar Spendrups öl för 

alla smaker. Bland nyheterna finns det heta bryggeriet Hilliards Beer från Seattle på plats, 

hantverksölet Monteith’s från Nya Zeeland, Mariestad Dunkel, en ny lageröl med en bärnstenslyster, 

och flera nyheter från Brutal Brewing – Spendrups lilla bryggeriverkstad för nya ölprodukter. 

 

– Vi älskar det bubblande intresset och nyfikenheten kring öl och det är den passionen som är vår 

ständiga drivkraft. Därför har vi valt att satsa extra på Stockholm Beer & Whiskey Festival, då det är 

där vi får nöjet att möta andra ölkännare och testa våra nya produkter på dem, säger Henrik Åström, 

marknadschef svensk öl på Spendrups.  

 

Festivalen fungerar som en viktig arena för Spendrups att ytterligare bredda sortimentet, då tillfälle 

ges att få pröva nya idéer och smaker på en stor och viktig smakpanel - festivalbesökarna.  

 

– Vi vill bjuda besökarna på unika smakupplevelser samtidigt som vi vill fånga möjligheten att ta in 

besökarnas kunskaper och åsikter. Till årets festival har vi bland annat tagit fram tio unika 

specialbrygder som vi vill testa på festivalbesökarna. Om en särskild brygd får extra gott mottagande, 

kan den mycket väl bli en ny produkt i vårt sortiment, säger Henrik Åström. 

 

Det har puttrat och jäst i tunnor placerade lite varstans i London sedan några år tillbaka. Idag kan man 

tala om en veritabel explosion av spännande och nyskapande småbryggerier och antalet har gått från 

10 talet till dryga 60 på bara fyra år. Efter amerikansk craft beer och skotsk punköl har turen nu 

kommit till London. Under parollen ”London Calling” har Spendrups därför bjudit in sex stycken små 

craft beer-bryggerier från London för att visa upp sig för svenska dryckesmarknaden.  

 

– Vi har verkligen blivit imponerade av det engelska hantverksölet och kände att det är något vi vill 

lyfta fram och dela med oss av.  Så är man nyfiken på att testa nästa ölsnackis, så är det London 

Calling-montern man ska besöka, säger Björn Mannervik, marknadschef öl partners på Spendrups.  

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Annika Molander, kommunikationsdirektör Spendrups Bryggeri, 073-355 06 16, 

annika.molander@spendrups.se 
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